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18 Oktober 2020 
 

 
 

‘n Dringende versoek: 
Lidmate moet gesigmaskers dra en sit waar 
daar nie maskeerband op die banke geplak is 
nie! Maw: moenie op die maskeerband sit 
nie. Ons moet sosiale afstand handhaaf.  
Daar is lidmate wat baie sensitief is vir die 
risiko om die virus aan te steek en ons moet 
dit respekteer.  

 
09:30 OGGENDDIENS: Ds Piet 

 
Die afgelope tyd is die spanning in ons land 
weer aan die opbou en praatjies van geweld 
en rassehaat word heen en weer geslinger 
rondom gevalle van moord en misdaad! 
Mense word gefrustreerd omdat die owerheid 
nie deur die polisie misdaad kan bekamp nie 
en wil dan gereg in eie hande neem. Ons eie 
gemeente het die afgelope tyd met die moord 
op Sias Willemse hierdie boosheid aan ons 
eie lyf gevoel.  
 
Bose magte floreer in sulke omstandighede, 
want dit speel in die hand van die natuurlike 
mens om te haat, geweld te pleeg en lewens 
op die spel te plaas. As kinders van God en 
mense wat deur die Gees gelei word, moet 
ons egter nie in hierdie strik trap nie. Ons 
moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar 
die kwaad deur die goeie oorwin!  
 
Tema: Oorwin die kwaad deur die goeie. 
  
 

Lofsang met die oog op die erediens 
Sb 1-2: 1, 2, 3; Lied 203: 1, 2, 3 
  

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 37-1: 1, 2;  Votum; Seën; 
Loflied Ps 36–1: 1, 2, 3; Geloofsbelydenis:  
12 Artikels - gemeente bely hardop 
  

Verootmoedigingsdiens 
Wet: fokus op Sesde Gebod; Belydenis: 
Heidelbergse Kat. Sondag 40;  
Sing Ps 2-2: 3, 5, 6; Gebed 
  

Woorddiens 
Skriflesing: Genesis 4 
Fokusverse: Genesis 4: 6 – 8, 23 – 24, 26 
Sing Ps 19-3: 3, 4 (kleuters gaan na die 
kleuterbediening); Woordverkondiging 
  

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Sing Ps. 37–1: 23, 24, 
25; Seën; Amenlied Sb 13-2. 
 

AANDDIENS: Ds Piet 

In die debatte rondom die misdaad en geweld 
in ons land, kom die kwessie van die 
doodstraf telkens ter sprake. As gevolg van 
menseregte en ook op grond van ons land se 
grondwet, word die doodstraf nie meer 
toegepas nie. Die vraag is dan: is dit nog 
relevant om hieroor te praat of te eis dat die 
regstelsel hierdie praktyk weer gebruik? Die 
antwoord is  “ja”, want dit gaan nie in die 
eerste plek om die mens nie, maar om God 
as die gewer van die lewe en wat Hy 



 2 

daarmee wil.  

Tema: God eis respek vir die “lewe” deur 
die samelewing.  

God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Lied 184: 1, 2, 3; Votum; Seën; 
Loflied Ps 138-1: 1, 7, 8, 9; Gebed 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Genesis 9: 1 - 19 en  
                   Romeine 13: 1- 7. 
Kategismus Sondag 40 (nog ‘n perspektief) 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawe; Gebed; Sing Ps 94-2: 7, 
8, 9; Seën; Amenlied: Sb 13-3 

 
MEELEWING 

 

● Marie Saaiman (Groep 5 - 082 532 8668) 
is in Sameul Broadbent opgeneem vir 
versorging.  

● Kobus en Anelle Venter (Groep 29 - 072 
375 0052) was Donderdag deel van ‘n 
kettingbotsing en Anelle se nek is beseer.  

 

Ons bid dat die Here beterskap, herstel, 
bemoediging en troos sal gee. 

 
 

ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 

SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 
Isak vd Walt, Magdaleen Venter, Lana 
Labuschagne, Estette Bredenkamp, Annette 
Coetsee, Joe Coetzee en Annatjie Duvenage. 
 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke kontak u 
ouderling of Adele (018 290 7690 / 082 532 
8658) om die nodige reëlings te tref. 

 
ONS VERWELKOM 

Gerrie en Annelize Badenhorst met Juanè 
wat opgeneem word.  Hulle woon in Olive 
Orchards 10, groep 24. 

 
ONS GROET  

Annatjie Grobler wat na Bloemfontein 
verhuis. Sy en oorlede oom Grobbie was vir 
25  jaar lidmate van ons gemeente en ons sal 
haar baie mis. Sy gaan by haar dogter bly en 
ons wens haar baie voorspoed toe in haar 
nuwe omstandighede.  

 
BAIE GELUK 

Baie geluk aan Andreas Alberts en Gizelle 
Venter wat gister in die huwelik getree het. 
Ons is saam met julle baie bly en wens julle 
alles wat mooi is toe in die huwelik.  

 
PROGRAM VAN DIE WEEK 

 

Vandag op Facebook en YouTube  
              (nie intyds) 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens  
          Kleuterbediening in saal 
          Katkisasie Les 22 
          Selfhelp koffie en tee 
18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
17:15 Finans: Tel 
18:00 Kersmark 
19:00 Bestuursdiensgroep 
 

Dinsdag 
06:00 Manne ondersteuningsgroep  
18:00 Katkisasie graad 8 
 

Woensdag 
17:15 Katkisasie graad 10 
18:00 Katkisasie graad 9 
 
 

BESLUITE VAN DIE OUDERLINGE    
 

Eredienste 
Ons gaan voort met die huidige reëlings 
rondom ons eredienste, katkisasie en 
kleingroepbedieninge.  Lidmate word egter 
gemaan dat ons steeds uiters versigtig 
optree en die voorkomingsmaatreëls vir 
COVID-19 getrou nakom. Lidmate moet 
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maskers dra, asook die sanitasie en ander 
maatreëls volg.  
 

Dankbaarheidsfees en Kerssangdiens 
In die lig van die onsekerheid oor die 
ontwikkeling van ‘n moontlike tweede vlaag 
van COVID-19-verspreiding en die 
onsekerheid oor wanneer en hoe die 
maatreëls verslap of verskerp gaan word, sal 
die Dankbaarheidsfees en Kerssangdiens nie 
vanjaar plaasvind nie.  
 

Nagmaal - 15 November 
Die ouderlinge het wel besluit dat ons - indien 
alles bly soos dit nou is - op 15 November 
Nagmaal sal vier. Die ouderlinge het ‘n klein 
taakspan aangewys om aanbevelings te 
maak oor hoe ons die Nagmaal sover 
moontlik COVID-19-veilig kan gebruik en die 
ouderlinge sal die gemeente betyds kennis 
gee op welke wyse ons beplan om die 
Sakrament te kan vier.  
 

Ouderlingebesoeke 
Elke ouderling moet in die lig van COVID-19 
met groot omsigtigheid sy pastorale werk, 
besoeke en kontak met lidmate hanteer. 
Heelwat van ons ouderlinge val ook in die sg 
“risiko-ouderdom”. Lidmate moet hierdie 
werklikheid in gedagte hou met die ouderlinge 
se werk voor die Nagmaal.  
 

Kersmark 
Die Kersmark gaan voort. Lidmate word 
aangemoedig om betrokke te raak en die 
Kersmarkkomitee te help, sodat ons onder 
die Here se seënende hand ‘n sukses kan 
maak van ons enigste fondsinsameling 
hierdie jaar.  
 

Leierskap van die Diensgroep vir 
Bediening-na-Buite 
Ons diensgroepe begin ook voluit weer hulle 
dienswerk. Hierdie diensgroep het op die 
oomblik nie ‘n sameroeper nie. Indien enige 
lidmaat voel dat die Here dit op sy of haar hart 
druk om te kom help om die dienswerk te 
organiseer, moet jy asb met ds Piet gesels. 

Die uitdra van die Evangelie na buite is een 
van die kerk se belangrikste opdragte en ons 
kan dit nie onversorg laat nie.  

 

Finansies en dankoffers van lidmate 
Die ouderlinge het ook die stand van ons 
gemeente se finansies hanteer en is 
dankbaar dat ons kontantvloei nog redelik is, 
alhoewel die oorbetaal van ramings ons later 
in ‘n moeilike posisie kan plaas.  
 

Die Finansiële-diensgroep spreek groot dank 
uit aan lidmate wat so gereeld in staat is om 
dankoffer bydraes te kan gee. Op hierdie 
manier word die kerkraad instaat gestel om 
ook al sy verpligtinge na te kom. 
EFT - inbetalings 
Lidmate word versoek om in die geval van 

direkte inbetalings net ‘n aanduiding te gee, 
watter inligting op die begunstigde se 

bankstaat moet verskyn, deur bv. aan te dui 
van wie af en ook in watter groep/wyk die 

lidmaat is. 

 
  

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV 

hierdie week verjaar! 
 

Sondag, 18 Oktober 
Sr Cherenè Lake       079 876 3517 
Sr Susan Lourens (71) 073 898 0181 
 

Maandag, 19 Oktober 
Br Frans Kruger (71) 083 793 0552 
 

Dinsdag, 20 Oktober 
Br Giel Vermeulen (79) 082 764 4826 
 

Woensdag, 21 Oktober 
Br Willem Pretorius 082 300 1522 
 

Donderdag, 22 Oktober 
Jsr Lienke Coetzee 
Sr Maxine Coetzee 060 965 3497 
 

Saterdag, 24 Oktober 
Sr Elsa Coetzee (74) 073 959 8051 
Sr Riana Heystek  083 380 0662 
Br Chris Velloen  083 236 6388 
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KERSMARK:  23 NOV – 5 DES 

  

  

  

 
Oor 5 weke hou ons Kersmark vir 12 dae 

lank! 
 

Ons het u hulp baie nodig as: 
Kassiere  
      (Carina Coetsee - 078 011 2050)  
Toesighouers 
      (Susan Lourens - 073 898 0181)  
Hulp in die kombuis/kelners  
      (Ina Jordaan - 082 375 7666)  
Hulp met die Buffettafel  
      (Christa Bloem - 082 376 9412) 
Opsit van plakkate 
      (Yolandi Haasbroek - 083 628 7136)  
Dekor in sale  
      (Hestie J v Rensburg - 072 383 9510) 
Borgskappe/donasies  
      (Erika Kruger - 082 428 7386) 
 

Kontak asb die persoon verantwoordelik 
hiervoor, indien jy kan help! 

 
DAAR IS OOK HULPLYSTE IN DIE 

VOORPORTAAL OP VEILIGE AFSTAND 
UIT MEKAAR GEPLAAS - VUL ASB JOU 
NAAM IN WAAR JY HIERDIE JAAR KAN 

HELP! 
 

Ons het veral ons gemeente se gebede 
nodig om van hierdie projek ‘n sukses te 

maak - hierby kan elkeen, oud of jonk 
betrokke wees! 

 

 
DIENELKANDER: BORGE 

Indien besighede belangstel om as borg op te 
tree in die Dienelkander, kan julle Adele by 
die kerkkantoor gerus kontak asb. Borgskap 
beloop R295 per uitgawe. 

 
 

 
ALMANAK 2021 

Die Almanak 2021 kan weer bestel word @ 
R90 elk. Bestellings sluit 20 Oktober. Skryf 
asb u naam op die lys in die voorportaal.  

 

NOOD IN DIE BOESMANLAND –  
KOM ONS HELP! 

Mense verskil nogal oor waar die 
Boesmanland begin en waar dit eindig, maar 
vir ons doel is dit die stuk aarde van die 
Noord-Kaap wat suid van Upington lê.  Die 
dorpe Kenhardt, Brandvlei, en Loeriesfontein 
langs die R27 vorm die “ruggraat” daarvan. 
Wes strek dit so ver soos Springbok en Oos 
strek dit tot by Carnarvon, Vosburg en 
Copperton. Hierdie deel van ons land het 
agt jaar laas reën gehad. Die 
blommegebied, wat verder wes lê, het 
vanjaar goeie reën gehad, maar 
Boesmanland steeds niks. Daar is niks 
behalwe swartgebrande klippe en ŉ paar 
bossies oor in hierdie eens wonderlike 
skaapwêreld nie. En natuurlik ŉ paar vasbyt- 
mense wat daar ŉ lewe moet maak en wat 
geen ander heenkome het nie. 
Die TV-program “Prontuit” (kanaal 147) het 
verlede week die fokus laat val op die vroue 
van die boere in hierdie dorre landstreek. 
Gaan kyk gerus daarna. (Gaan na YouTube 
en soek vir “Prontuit-Droogte in die 
Boesmanland”/Seg 1). Dit is hierdie vroue 
wat hulle mans moet regop hou en wat 
eerder nog twee sakke voer vir die skape sal 
koop as om vir hulleself “ŉ roompie  by die 
apteek te koop”. Ek en Ina was so aangegryp 
deur die nood van daardie mense dat ons 
besluit het om, op ons klein manier, iets te 
probeer doen vir daardie vroue. 
Ons het die saak na ons kleingroepie (Groep 
32) geneem om te hoor of daar ander 
gelowiges is wat ook sou wou help.  Die 
gevolg was dat die Groep besluit het om dit ŉ 
projek van die Groep te maak en om by ander 
groepe en individue in die gemeente te hoor 
of daar nog mense is wat sou wou meedoen, 
want die nood is inderdaad groot. 
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In breë trekke sal die projek soos volg werk: 
1. Elke kleingroep of wyk of individu wat 
wil saamwerk kry ŉ leë appelkas en pak 
die items wat moet gaan daarin.  Dit is 
belangrik om ŉ appelkas te gebruik, want 
dit het ŉ deksel wat behoorlik toemaak en 
almal is ewe groot. Ek is in kontak met ŉ 
vrou op Loeriesfontein wat ŉ lys sal stuur 
van die items wat sy dink toepaslik en 
waardevol vir die boervroue sal wees. Ons 
het ook in die gemeente ŉ vrou (Julialet 
Rens) wat verlede jaar soortgelyke ding 
gedoen het vir vroue in die 
droogtegeteisterde Namibië en wat sal 
help om die inhoud van die bokse so 
toepaslik as moontlik te maak. 
2. Wanneer ek en Ina einde November 
met ons jaarlikse vakansie gaan, neem 
ons ál die bokse saam in ŉ sluitbare 
sleepwa (wat iemand in die gemeente 
asseblief vir my moet leen) en gaan lewer 
dit af by ons skakelpersoon op 
Loeriesfontein, Alwyn Muller.  Hy is ŉ 
prokureur op Loeriesfontein en ook 
Voorsitter van die NG Kerk se kerkraad en 
van die kerkraad se Barmhartigheidsdiens 
Kommissie. Hy ken meeste van die boere 
in Boesmanland persoonlik en hy is 
deeglik ingelig oor die toestande op die 
plase.   Hy het aangebied dat hy en sy vrou 
sal sorg dat die bokse afgelewer word by 
die vroue wat dit die nodigste het.  
3. Kleingroepe en wyke en individue wat 
wil deelneem aan die projek kan my skakel 
by 082 451 0762 of by 
pieter.potgieter@safricom.co.za 
4. Enige raad of wenke wat kan help met 
die suksesvolle uitvoering van die 
hulpprojek sal waardeer word. 
 

Hartlike groete 
Pieter Potgieter   
  
Die Susters het onderneem om ook 
betrokke te raak by die projek. 
Groepe word versoek om ook elkeen ‘n boks 
te pak, individue is ook welkom om ‘n boks te 
pak of ‘n bydra te gee vir ‘n boks. Leë 

toemaakbokse van dieselfde grootte is by 
die kerkkantoor beskikbaar en sal ons dit 
merk met eenvormige plakkers. 
‘n Lys van items sal so gou moontlik 
beskikbaar wees en versprei word. 

 

DANKIE 
Graag wil ons vir Ds Piet bedank vir sy 
boodskap tydens Sias se gedenkdiens. Hy 
het vir ons en baie ander diep geraak en 
vertroos. Ons as familie bedank ook vir Adele 
Delport, Eddie Coetzee, Dawie van Zyl, Ina 
Jordaan en haar helpers, asook Carina 
Coetsee en elke suster wat vir ons die 
heerlikste geregte gemaak en by die huis 
kom aflewer het tydens die moeilike tyd. Julle 
onbaatsugtige liefdesdiens het vir ons as 
gesin ongelooflik gehelp en ondersteun om 
hierdie traumatiese ondervinding te kon 
hanteer.  
Ons wil ook vir elke individu wat daagliks so 
getrou ons aan die Here opdra, bedank, want 
dit alleen dra ons nou in hierdie tyd. Ek is 
dankbaar om deel van Potch-Oos-gemeente 
te wees. 
Baie baie dankie! 
Tobianna, ook namens my kinders: SM en 
Jolandie Willemse, Frik en Lynnè Snyman, 
en my kleinkinders: Zenieke, Micka en Luzé. 

 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 
Die Kerkblad en Vroueblad is beskikbaar in 

die Skuur - slegs vir lidmate wat daarop 
ingeteken is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE INLIGTING: 
 

WOW-HERWINNINGSPROJEK  

(WEN ONS WêRELD) 

Papier, plastiek, karton, glas, blikkies en 

polistireen -  hoef nie gesorteer te wees nie, 

herwinningsitems moet wel in plastieksakke 

toegebind wees EN PLASTIEKBOTTELS 

MOET ASB PLAT GETRAP WORD. ASB 
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GEEN huisafval nie! Die 

glas/blikkies/plastiek moet asb uitgespoel 

wees. 

 
LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

(DIAKONIE) 

ZAPPER (Selfoontoepassing) 

Hierdie QR-simboolkode is gekoppel aan die 

Diakonie se rekening en slegs bydraes vir 

Barmhartigheid kan daarmee gemaak word - 

geen ander betalings aan die Diakonie of 

kerkraad nie. 

 

 

 

 

 

KOLLEKTES VIR KERKVERBAND 

Al die gemeentes in die kerkverband dra ook 
kollektes af vir besondere behoeftes in die 
kerke. Vandag se kollektes is vir ons eie 
Diakonie. 

 

 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 

WhatsApp:  GK Potch-Oos nommer:  

                    067 713 2332 

Webblad:  www.oosdoppers.co.za 

Facebook:  www.facebook.com/oosdoppers 

 

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word:   

Facebookblad: Gereformeerde Kerk Potch-

Oos, vir videos van preke by 

http://ow.ly/ivfZ309vsdc   

 

Ds. Piet stuur weekliks sy preke per e-pos uit.  

Laat weet hom indien jy dit wil ontvang. 

 

 

KONTAKBESONDERHEDE:  

PREDIKANT, HULPDIENS, KANTOOR EN 

KOSTER 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens:  Ds. Pieter vd Walt - 082 851 3637 

                   Erasmus Venter - 076 090 4459 

Kerkkantoor: Adele - 018 290 7690 /  

                  082 532 8658  

                  kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster:  Dawie v Zyl - 082 774 7936 

 

 

BANKBESONDERHEDE 

Geref. Kerk Potchefstroom-Oos  

ABSA Bank 

Tjekrek:  670 340 066 

Takkode:  632-005 

 

Diakonie 

ABSA Bank 

Tjekrek:  670 280 160 

Takkode:  632-005 

 

Susters 

Capitec Bank 

Spaarrek: 145 652 5695 

Takkode: 470-010 

 

 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://ow.ly/ivfZ309vsdc
mailto:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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SUSTERS IN DIE GELOOF 
Intimiteit met God 

Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die 

opheffing van my hande soos die aandoffer. 

                               Psalm 141:2 

 

Teeskinkgeleentheid 

Ons het vandag selfhelp koffie na die oggenddiens. 

Baie dankie aan die groepsusters en susters wat vandag help opruim: Marlise Styger en 

groep 8, Christa van der Walt en groep 16, Ina Jordaan en groep 26, asook Hannetjie du 

Preez en groep 34. 
 

 

 

 

 

Sustersbydrae 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry, 

asook uit die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld 

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee. 

Dankie vir die susters wat op gereelde basis ‘n bydrae vir hierdie werk gee. 
 

Blikkies-warmharte 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat 

almal hulle lastige kleingeld in ’n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die 

voorportaal van die kerk sal neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of 

iets toepaslik aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan.  Baie dankie 

vir julle getroue bydraes! 

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

beskikking. 
 

Kansa-projek 

Liewe suster, soos jy reeds weet ondersteun ons gemeente jaarliks vir 

KANSA. Ons wil steeds hierdie jaar probeer om hulle te ondersteun. 

Indien jy, familie of vriende tot hierdie projek wil bydra kan jy gerus 

jou donasie aan die kerk oorbetaal met verwysing “KANSA” sodat ons 

weet om die geld aan hulle oor te betaal. 
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Oosdoppertjies 
 

Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.” 
 

 
 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT 
 

AVANIS. – Die hoof van die GVE, Safenat-Paneag, het bekend gemaak dat hy eergister tien 

Kanaänitiese mans by die hoofgraansilo hier in hegtenis laat neem het op ’n aanklag van 

spioenasie. 

Na bewering het hulle Egipte kom verken met die oog op ’n aanval later vanjaar. Hulle het glo 

veral belang gestel in die groot graanvoorraad. Dit is bekend dat die hongersnood in Kanaän 

in die jongste tyd ernstige afmetings begin aanneem. 

Die mans ontken ten sterkste dat hulle spioene is. Hulle beweer dat hulle almal seuns van een 

pa is en dat hulle slegs kom graan koop het vir hulle familie. Hulle sê verder dat hulle nog ’n 

jonger broer het wat in Kanaän agtergebly het. Dié storie was egter ’n bietjie dun na Safenat-

Paneag se sin, en hy het hulle summier in die tronk laat gooi. Hy het gesê een van die tien kan 

na hulle sogenaamde huis in Kanaän gaan om die jongste broer te gaan haal terwyl die ander 

nege in die tronk bly, maar van dié aanbod het hulle tot nog toe nie gebruik maak nie. 

Die verhoor word môre hervat.  

Lees hiervan in Gen. 42. 
 

 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
 

 

https://my.bible.com/af/bible/6/GEN.42.AFR83

